
Datum: 31-03-2017

NOVAC v.o.f. is gevestigd in een oude kaasfabriek in Steenwijk, op de grens met Tuk. Onder de naam
Alert Bedboxen ontwerpen en maken wij reeds 30 jaar bedden en boxen voor mensen met een
(meervoudige) beperking. Vanuit een brede range aan modellen is dit veelal maatwerk waarin wij voor
de gebruikers, ouders en verzorgers streven naar een 100% score in het eisenpakket.
Wij zijn met een klein team van uiterst betrokken medewerkers dagelijks bezig om onze klanten zo
goed mogelijk te bedienen.

Door uitdiensttreding van een senior meubelmaker zijn wij op zoek naar een:

ALLROUND MEUBELMAKER/INTERIEURBOUWER (32 tot 40u, P/W)

Functieomschrijving:
Als meubelmaker/interieurbouwer bij NOVAC v.o.f. / Alert Bedboxen maak je meubels en
interieuronderdelen. Je kunt aan de hand van een schets en/of materiaalstaat een meubel
samenstellen, bewerken en secuur afwerken. Je bent flexibel maar werkt gestructureerd en zorgt dat
de meubelen op tijd klaar zijn. Af en toe overwerken is hier onderdeel van. Je werkt voornamelijk in de
werkplaats maar je kan ook ingezet worden op locatie.

Wat zoeken wij in jou?
 Je hebt minimaal een Mbo-opleiding niveau 4 afgerond of dit niveau door werkervaring bereikt. Bij
voorkeur richting meubelmaker.
 Je hebt ten minste 5 jaar werkervaring als meubelmaker.
 Je kan zelfstandig werken, maar functioneert ook in teamverband waarbij je ieders rol kent en
erkent.
 Je werkt nauwkeurig en bent in staat om een schets en/of materiaalstaat om te zetten in een goed
kwaliteitsproduct.
 Je vind het vanzelfsprekend dat bijvoorbeeld zagen, schaven en schuren ook tot de
werkzaamheden behoren.
 Je bent medeverantwoordelijk voor een goede organisatie en planning van het werk. Zowel voor je
eigen werk als voor het grotere geheel binnen de werkplaats.
 Je hebt kennis van machinale en handmatige houtbewerkingtechnieken
 Jij denkt in praktische en duurzame oplossingen.
 Je hebt kennis van en kunt werken met massieve houtsoorten, alle plaatmaterialen en HPL.
 Je bent bereid om opleidingen of cursussen te volgen wanneer nodig.

Wat bieden wij jou?
 Een informele werksfeer waarin eigen identiteit gewaardeerd wordt.
 Een klein en betrokken team.
 Goede marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Spreekt bovenstaand je aan en herken jij jezelf in het profiel? Wij nodigen je van harte uit om bij ons te
solliciteren. Stuur ons vandaag nog jouw sollicitatie met motivatie en CV. Deze kan je richten aan Tim
de Vos, per mail op info@alertbedboxen.nl.

Wij streven ernaar om de eerste gesprekken in de tweede helft van april 2017 plaats te laten vinden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!


